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УВОД
Уводна реч председника општине Топола
Поштовани суграђани,
У нашој општини у протекле две деценије, према евиденцији Повереника за
избеглице, боравило је преко 7.000 избеглих и прогнаних лица са простора
бивших југословенских република, као и око 500 интерно расељених лица са
подручја КиМ.
Трајни смештај на нашој општини нашло је близу 300 лица избеглих и
прогнаних и око 500 интерно расељених лица.
Локална заједница не може да занемари потребе овако велике групе својих
чланова.
У име општине Топола, познате по традицији, отворености за сарадњу,
подршку и неговање опште хуманих вредности, желим да вас обавестим да смо
израдили Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица која живе на нашој територији.
На подручју општине Топола делује удружење избеглих и прогнаних лица
,,Ново огњиште,, које је доста урадило на подизању свести о приликама у којима
живи ова популација, као и у сарадњи са републичким и општинским органима
на решавању горућих проблема популације.
Општина Топола је до сада учествовала у спровођењу појединачних
програма, као и програма различитих државних органа намењених овој
популацији на решавању проблема становања, запошњавања и др.
Најпре треба истаћи да је општина Топола у сарадњи са Комесаријатом за
избеглице РС и организацијом АСБ изградила стамбену зграду од 2 ламеле са 20
станова. У 18 станова смештено је 18 породица приликом затварања колективних
центара, а у 2 стана су усељене 2 породице са подручја наше општине. 2 породице
су купиле куће уз помоћ Интерсоса, а током ове године 7 породица су добиле
грађевински материјал за доградњу или поправку кућа.
И поред до сада урађеног локална самоуправа је одлучна у намери да својим
суграђанима - избеглим и интерно расељеним лицима, обезбеди могућност за
што квалитетнији живот у локалној заједници. Главни правац нашег деловања у
наредном петогодишњем периоду, формулисан у овом документу, односи се на
обезбеђење услова за локалну интеграцију решавањем основних потреба
избеглих и интерно расељених лица и њихових породица. Основни циљ локалне
интеграције је обезбеђивање могућности избеглим и интерно расељеним лицима
за економску и социјану равноправност са свим осталим грађанима и за
достојанствен живот у заједници.
Локална самоуправа ће у наредном петогодишњем периоду учествовати у
финансирању Локалног акционог плана и на тај начин изражава своју решеност
да унапреди квалитет живота избеглих и интерно расељених лица у општини
Топола. Изузетно је важно да ће план спроводити локални кадрови, ослањајући се
на своја стручна знања и друге професионалне компетенције.
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Сматрамо да је овај докуменат логичан наставак општег, стратешког приступа
локалне самоуправе развоју Општине и побољшању услова за живот грађана.
Након усвајања и успешно започетог процеса примене неколико кључних
стратешких докумената локалне заједнице Стратегије одрживог развоја,
Стратегије социјалне заштите, Стратегије развоја пољопривреде, локалног
акционог плана за младе, успешно спровођење Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица даће допринос у даљој
реализацији стратешких опредељења локалне самоуправе.

Топола,
Фебруар 2011. год.
Председник општине Топола
Драган Јовановић

ШТА ЈЕ ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
У овом документу под процесом локалног акционог планирања
унапређења положаја избеглих1 и интерно расељених лица2 (ИРЛ)
подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне за живот
избеглих и интерно расељених лица намеравамо да остваримо у свом локалном
окружењу у току предвиђеног временског периода. Тај процес се заснива на
идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих социјалних
актера у заједници у планирању и примени плана. Локални акциони план за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица посматрамо као
резултат процеса планирања или планску одлуку којом су дефинисани основни
начини остваривања циљева развоја ове области живота локалне заједнице.
У оквиру овог документа, под избеглим и интерно
расељеним лицима подразумевају се сва лица која су била изложена
1

Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која је из основаног страха да ће
бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одеђеној друштвеној групи или због
политичког уверења, напустила своју државу и не може или због поменутог страха не жели да се у њу врати.
Појам избеглице је Протоколом из 1967. год. проширен и на особе које су биле изложене ратним
страдањима или другим облицима насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee )
2
Интерно расељене особе су оне које су биле присиљенеда напусте своје домове, али су остале у
границама своје државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове могу бити
различити: рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или природне катастрофе
(земљотрес, поплава и сл.). Зато што се налазе у границама своје земље, могућности њихове међународне
заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не штити Специјална конвенција УН, и даље их
штите национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни акти у области људских
права. (http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person )
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присилном напуштању својих домова и расељавању, због рата на
простору бивших југословенских република и бомбардовања Косова
и Метохије, укључујући и она лица која су у међувремену стекла
статус грађана Републике Србије, али и даље имају нерешене
егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица (ИРЛ) у Општини Топола, настао је као резултат учешћа у
Пројекту Подршка институцијама Владе Републике Србије које су надлежне за
избегла и интерно расељена лица.
Општи циљ Пројекта је проналажење решења на нивоу државе која
ће пружити подршку Влади Републике Србије да на ефикасан и одржив начин
одговори на потребе избеглих и ИРЛ. Пројекат финансира Европска унија, а
спроводи Међународна организација за миграције (International for MigrationIOM). Корисници Пројекта су институције Владе Републике Србије које су
надлежне за избегла и интерно расељена лица: Комесаријат за избеглице
Републике Србије (КИРС), Министарство за Косово и Метохију (МинКиМ) и
Министарство рада и социјалне политике (МРСП), као и друга надлежна
министарства, општинска повереништва за избегла и интерно расељена лица и
одабране општине/градови.
Стратешки оквир Пројекта одређен је у складу са политиком и
правцима деловања дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања
избеглих и интерно расељених лица и другим националним стратешким
документима од значаја за ову област3. У циљу координираног рада, коришћења
научених лекција и најбољих пракси, овај Пројекат узима у обзир постојеће
пројекте изградње капацитета на локалном нивоу, а нарочито оне који су у
домену социјалне, економске и стамбене политике. Креирање и спровођење
локалних акционих планова за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица овде се третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и
социјалне искључености осетљивих друштвених група.
Локални план акције за унапређење положаја избеглица и ИРЛ доноси
се на период од 5 година, са детаљном разрадом активности за 2011 до 2015
године.
Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у Општини Топола, заснивао се на
интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:
 Локални – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне
специфичности;
 Партиципативан – укључио је различите битне актере процеса
друштвено организоване подршке избеглим и интерно расељеним у
локалној заједници;
 Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама
унапређење положаја избеглих и интерно расељених;
3

Детаље о осталим националним документима Погледатри у Поглављу: Анализа ситуације и закључци
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 Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној
промени којој се тежи;
 Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената
потребних за доношење одлука;
 Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној
заједници.
За потребе процеса, прикупљање и анализу основних податка о
положају и потребама избеглих и интерно расељених лица у Општини Топола,
коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са потенцијалним
корисницима и састанака са локалним актерима, статистички подаци, различити
извештаји и документи, подаци Комесаријата за избеглице Републике Србије,
Општинског повереништва за избеглице, Црвеног крста, локалних невладиних
организација итд.
Процес израде Плана спроведен је у периоду јуни-децембар 2010. год.
У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у Општини Топола , формиран је општински
Савет за миграције који чине представници: локалне самоуправе као носиоца
процеса и формалног доносиоца овог документа, укључујући и Повереништво за
избеглице, институција система које се на локалном нивоу баве питањима за
избегла и интерно расељених.
Улога Савета била је да:
 Унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке
организоване од стране ИОМ-а;
 Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних
актера у систему подршке избеглим и интерно расељеним лицима;
 Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес
планирања;
 Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;
 Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим
релевантним локалним и републичким актерима;
 Планира праћење и оцењивање успешности примене локалног
акционог плана;
 Ради на писању завршног документа;
 Иницира јавну расправу о нацрту документа и допринесе да финална
верзија буде предложена Скупштини општине на усвајање.
Чланови Савета за управљање миграцијама општине Топола су:
1. Драган Јовановић, председник Општине Топола, председник
2. Јасна Миљковић, шеф рачуновдаства у општинској управи општине
Топола, члан
3. Горан Мирковић, општинска управа општине Топола, члан
4. Рајка Росић, општинска управа општине Топола, члан
5. Биљана Павлићевић, Црвени Крст Топола,члан
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6. Слободанка Миливојевић, Центар за социјани рад, члан
Захваљујемо се свим члановима/ицама Савета за управљање
миграцијама општине Топола на учешћу у процесу планирања.
 Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су
били представници/це различитих институција, организација и група,
укључујући и групе потенцијалних корисника/ца који су повремено
учествовали у консултативном процесу.
 Значајну помоћ приликом прикупљања података о потребама избегличке и
расељеничке популације дали су чланови Удружења за избегла, прогнана и
расељена лица општине Топола.
 Посебну захвалност изражавамо Комесаријату за избеглице Републике
Србије.
РЕЗИМЕ
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица (ИРЛ) у Општини Топола (2011-2015) је документ који изражава
дугорочна опредељења локалне самоуправе да побољша услове живота и
могућности за интеграцију избеглих и ИРЛ у локалну заједницу. Локални
акциони план (ЛАП) је заснован на свеобухватној анализи ситуације релевантне
за унапређење положаја избеглих и ИРЛ. Усмерен је на све особе које су биле
изложене присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то
ствара, а живе на територији Општине Топола ( преко 1000 особа).
Општи циљ Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих и ИРЛ је:
Побољшан социјално-материјални положај избеглих и интерно расељених лица у
општини Топола путем програма за трајно решавање стамбеног питања
најугроженијих породица и одрживих програма за унапређење њихове
интеграције у локалну заједницу
Специфични циљеви:
1. У периоду од 2011. до краја 2015. године трајно решити стамбено питање
за најмање 15 породица избеглих и интерно расељених лица које имају
започет, недовршени стамбени објекат, до фазе оспособљености за
становање или адаптација стамбених објеката, доделом бесповратних
грађевинских грантова:
- У току 2011.год. најмање 3 грађевинска гранта за 3 породице
- У току 2012.год. најмање 3 грађевинска гранта за 3 породице
- У току 2013.год. најмање 3 грађевинска гранта за 3 породице
- У току 2014.год. најмање 3 грађевинска гранта за 3 породице
- У току 2015.год. најмање 3 грађевинска гранта за 3 породице
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2. У периоду од 2011. до краја 2015. године трајно решити стамбено питање
за најмање 10 породица избеглих и интерно расељених лица откупом
најмање 9 одговарајућих сеоских домаћинстава:
- У току 2011.год. најмање 2 сеоска домаћинства за 2 породице
- У току 2012.год. најмање 2 сеоска домаћинства за 2 породице
- У току 2013.год. најмање 2 сеоска домаћинства за 2 породице
- У току 2014.год. најмање 2 сеоска домаћинства за 2 породице
- У току 2015.год. најмање 2 сеоска домаћинства за 2 породице
3. У периоду од 2012. до краја 2015. године трајно решити стамбено питање
за најмање 12 породица избеглих и интерно расељених лица доделом
кредитних средстава под условима који буду прописани актима даваоца
кредита и важили у моменту закључења уговора о кредиту:
- У току 2012.год. најмање 3 кредита за 3 породице
- У току 2013.год. најмање 3 кредита за 3 породице
- У току 2014.год. најмање 3 кредита за 3 породице
- У току 2015.год. најмање 3 кредита за 3 породице
4. У периоду од 2011. до краја 2015. године трајно решити стамбено питање
за најмање 10 породица избеглих и интерно расељених лица изградњом
монтажних кућа:
- У току 2011.год. најмање 2 монтажне куће за 2 породице
- У току 2012.год. најмање 2 монтажне куће за 2 породице
- У току 2013.год. најмање 2 монтажне куће за 2 породице
- У току 2014.год. најмање 2 монтажне куће за 2 породице
- У току 2015.год. најмање 2 монтажне куће за 2 породице
5. У периоду од 2011. до краја 2015. године трајно решити стамбено питање
за најмање 8 породица избеглих и интерно расељених лица изградњом
станова системом социјалног становања :
- У току 2011.год. најмање 8 станова за 8 породица
- У току 2013. год. најмање 8 станова за 8 породица
6. У периоду од 2011 до 2015. године помоћ за економско оснаживање
породица избеглица интерно расељених лица (доходовне активности,
доквалификација, преквалификација) за најмање 20 лица
- У току 2011. год.- један циклус за најмање 5 особа
- У току 2012. год.- један циклус за најмање 5 особа
- У току 2013. год.- један циклус за најмање 5 особа
- У току 2014. год.- један циклус за најмање 5 особа
- У току 2015. год.- један циклус за најмање 5 особа

8

ПОГЛАВЉЕ

1

ЛИЧНА КАРТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Територија општине Топола налази се у средишњем делу Србије. Она је
смештена у централном пределу Шумадије и захвата сливно подручје горњег и
средњег тока реке Јасенице и средњег тока реке Кубршнице. Општина Топола
обухвата подручје од 365 км2, што је 14,91% од укупне површине Шумадијског
округа и заузима четврто место у округу иза крагујевачке, книћке и
аранђеловачке општине. Варош Топола је једино насеље у општини градског типа
и около вароши се налази 31 насеље руралног типа.

Укупан број становника на подручју општине по попису из 2002. године је
25.292
становника,
што
је
у
односу
на
број становника по попису из 1991. године од 27.579 мање за 2.287 становника.
Ово говори о томе да ја општина Топола општина са негативном стопом
природног прираштаја, а поред тога радно способно становништво напушта
подручје општине и одлази у веће центре ради бољих услова за запошљавање и
напредовање. У градском подручју живи 5.422 становника, а у селима 19.870
становника.
На подручју општине имамо око 450 предузећа, која су свој рад ускладила са
најновијим прописима о привредним друштвима и око 500 преузетника, али се тај
број
из дана у дан мења.Према подацима Регионалне привредне коморе
Крагујевац, који се односе на 2008. годину, на територији општине Топола било је
активно 136 предузећа. Од тог броја групацији малих предузећа припада 131, а
групацији среднјих само 5 предузећа. Активних великих по величини на
територији општине нема.
Најзначајнија мала и средња предузећа су: Трнава промет ДОО-Доња Трнава,
Јарменовци АД – Јарменовци, Подрум Александровић ДОО –Винча, Топола ливар
ДОО –Топола, АД Неметали – Топола и др.
Према истим подацима и у истом периоду на подручју општине је било 1205
активних радњи, али се број истих из дана у дан смањује.
Број запослених, по најновијим подацима, је 3.671 од чега је код послодавца
запослено 2.698 лица, а самозапослених ( оснивача предузећа и радњи) је 973 лица.
Укупан број незапослених је око 2.500, за које национална служба запошљавања
спроводи различите програме
како
би подстакла
запошљавање
и
самозапошљавање.
Од укупног броја запослених код послодаваца ( 2.698 лица) у привреди је
запослено
2.021 лице, а у ванпривреди 677 лица. Процес приватизације
друштвених предузећа је при крају, иако сва приватизована предузећа не раде, али
се очекује да ће иста веома брзо наставити са обављањем делатности.
Главна привредна грана општине Топола је пољопривреда. Пољопривредно
земљиште на подручју наше општине је површине од 27.881 ха или 76% укупне
површине општине. У укупном националном дохотку општине пољопривреда
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учествује са 68,43%. Од укупно 7.609 домаћинстава на подручју општине 5.785
домаћинстава или 76% поседује пољопривредно газдинство.
Најзаступљеније пољопривредне културе на подручју општине су кукуруз на
6.310 ха, пшеница 6.060 ха, воће 4.755 ха, винова лоза 1.266 ха, поврће 2.120 ха и
сточно крмно биље 4.877 ха.
Пољопривреда је и даље стратешка грана у коју ће општина Топола из свог
буџета уз помоћ средстава из Републике у наредном периоду развијати, као и
производњу здраве хране за шта постоје природни услови.
Други правац развоја општине је туризам и угоститељство, јер је културно и
историјско наслеђе општине веома велико, а поред тога значајни су и клима,
рељеф, хидрографски објекти и биљни и животињски свет.
На Опленцу, брду изнад Тополе, налази се маозулеј Задужбина Краља Петра I
Карађорђевића у коме се налазе посмртни остаци династије и породице
Карађорђевић. Маузолеј династије Карађорђевић на Опленцу је један од најлепших
споменика новог времена у свету, који евоцира изглед наших најлепших
средњовековних задужбина као надгробни храм-маузолеј. Поред маузолеја ту је и
Карађорђев град, касарна, манастири Никоље, Благовештење и Вољавча који се
налазе у околини Тополе. Топола своју шансу за развој туризма налази и у
чињеници да је у непосредној близини Београда.
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Демографски подаци
По статистичким подацима о попису становништва у Републици Србији из
2002.години општина Топола има укупно 25.292 становника. С обзиром да је
1991. године у општини Топола живело 27.579 становника број становника у
последњој декади смањио се за укупно 2.287.
У периоду између два пописа општина Топола имала је велики механички
прилива становништва са подручја АП КиМ из Хрватске и БиХ. Ипак и поред
досељавања Топола је у односном периоду била депопулационо подручје, пре
свега због изразито ниске стопе наталитета која је међу најнижим у Шумадијском
округу, а због лоших привредних, материјалних, и других услова дошло је до
исељавања домицилног становништва, које одлази у потрази за послом и на
школовање у веће градове.
По последњим статистичким подацима (2004. година) у општини Топола
рођено је 227 деце или 9,2 на 1000 становника а умрло 387 лица или 15,6 на 1000
становника, тако да је укупан природни прираштај у овом периоду негативан и
износи – 160 или – 6,5 на 1000 становника, односно за 160 лица је више умрло
него што је рођено.
По наведеним подацима општина Топола је по природном прираштају са 6,5 испод просека у Шумадијском округу ( -2,1), којем припада.
У општини Топола боравило је укупно око 700 лица ван свог пребивалишта, 200
прогнаних и избеглих са подручја Хрватске и БиХ и 500 расељених са КиМ.
Расељена лица као држављани Рeпублике Србије, са боравиштем на
подручју општине Топола остварују сва права из социјалне и породично правне
заштите као држављани Републике Србије.
Према статистичким подацима о попису становништва у Републици Србији
подаци за 2004. годину ) у општини Топола закључено је 134 (према 112 годину
дана раније), а разведено 28 бракова (према 27 годину дана раније) или сваки
четврти.
А) Становништво преко 15 година према школској спреми:
Укупно
21.559

Без.школ. Основна
спреме
школа
1.059
12.627

Средња
школа
6.537

Виша
школа
585

Висока
школа
436

Непознато
316

Б) Становништо према полу и старости:
Пол
Свега

Укупно 0-4
25.292 1.089

5-9
1.288

10-14
1.356

15-19
1.545

20-24
1.551

25-29
1.493

30-34
1.496

35-39
1.403
11

М
Ж
Пол
Свега
М
Ж

12.448
12.844

572
517

643
645

740
616

786
759

795
756

760
733

784
712

686
717

40-44
1.758
863
895

45-49
2.115
1.128
987

50-54
1.818
903
915

55-59
1.175
573
602

60-64
1.519
721
798

65-69
1.775
855
920

70-74
1.752
811
941

75-79
1.157
427
730

80 +
683
252
431

За још 319 становника, који живе на подручју општине Топола, нису
утврђени подаци о старости ( 149 мушкараца и 170 жена ).
У општини Топола тренутно живи 5.134 становника са више од 60 година
старости.
В) Број пензионера (структура) – инвалидски, старосни, породични
Инвалидске
пенз.
572

Старосне пензије

Породичне пенз.

Укупно

974

702

2.248

Г) ) Број домаћинстава по броју чланова
Бр.чланова

Укупно

Са 1 чл

Са 2 чл

Са 3 чл

Са 4 чл

Са 5 и в.

Бр.домаћинстава

7.636

1.440

1.738

1.205

1.271

1.982

Смањио се број породица са више од пет чланова између два последња
пописа становништва ( за укупно 446) или за око 18% а нешто је повећан укупан
број домаћинстава (више је једногенерацијских породица).
По подацима Националне агенције у општини Топола у току 2004.године
укупно 1.665 ( раније 1.480) лица било је на евиденцији незапослених лица.
Незапослена лица у општини Топола*
Укупно
Топола

Први пут траже Без
посао
квалификација
Свега
Свега
%
%

Жене

На
1000
становника

1.665

809

843

67

48,6

458
27,5
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Податак Републичког завода за статистику, Одељење статистике
у Крагујевцу (последњи објављени подаци са 31.12.2009.).

Зараде у општини Топола са порезом и доприносима у 2009.
године
Укупно

Привреда

Ванпривреда

29.373,00

23.844,00

41.872,00

Зараде у општини Топола без пореза и доприноса у 2009.
године
Укупно

Привреда

Ванпривреда

21.170,00

17.178,00

30.178,00

Тзв. нето зараде (без пореза и доприноса) у ванпривреди општине Топола
повећане су (номинално), али су реално смањене због раста трошкова живота и
инфлације у наведеном периоду.
Зараде у ванпривреди финансирају се из буџета Р. Србије (запослени у
здравственој заштити, образовању, социјалној заштити, инспекцијским
службама, пореској управи и др.) и оне не прате тзв. Друштвену продуктивност
рада на нивоу општине, која је испод просека у РС.
Сасвим је супротна ситуација у привреди општине где је просечна зарада
скоро дупло нижа у односу на просечну зараду у ванпривреди. Иако је предност у
квалификационој структури у корист ванпривреде ова разлика је ипак велика.
У општини Топола послује или има своје седиште невелик број привредних
организација и субјеката од којих је незнатан број са друштвеним капиталом.
Привредна кретања у извештајној години нешто су боља него у предходном
периоду.
ПОГЛАВЉЕ 2
ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА У
ОПШТИНИ ТОПОЛА

Према званичним подацима од пописа 2005. године у општини Топола је
евидентирано 329 лица са подручја бивших република Хрватске и БиХ и 408
интерно расељених лица са КиМ.
Према подацима са краја 2010. године на подручју општине Топола живи
272 избегла и 458 расељених лица.
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У општини Топола од 2007. године нема колективних центара, у којима је
од 1995. године боравило преко 300 лица, тако да сва избегла и расељена лица
живе у приватном смештају.
Прва избегла лица из хрватске су дошла крајем 1991. године, а највећи број
их је дошао после операције ,,Олуја,, 1995. године. Из БиХ су стизале избеглице
током 1992 и 1993. године.
Интерно расељена лица на подручје општине Топола долазе од 1999
године. Веома мали број њих се вратио на своја огњишта.
Због догађаја на подручју бивших република и КиМ кроз нашу општину је
прошло око 7.000 лица, од којих се један број задржао, определио овде да настави
свој живот, а великом броју је наша општина била успутна станица или
прихватилиште на путу за налажење трајног решења у оквиру Србије, трећих
земаља или повратка у своја места пребивалишта.
На подручју општине Топола делује удружење избеглих и прогнаних лица
,,Ново огњиште,, које је доста урадило на подизању свести о приликама у којима
живи ова популација, као и у сарадњи са републичким и општинским органима
на решавању горућих проблема популације.
Општина Топола је до сада учествовала у спровођењу појединачних
програма, као и програма различитих државних органа намењених овој
популацији на решавању проблема становања, запошњавања и др.
Најпре треба истаћи да је општина Топола у сарадњи са Комесаријатом за
избеглице РС и организацијом АСБ изградила стамбену зграду од 2 ламеле са 20
станова. У 18 станова смештено је 18 породица приликом затварања колективних
центара, а у 2 стана су усељене 2 породице са подручја наше општине. 2 породице
су купиле куће из помоћ Интерсоса, а током ове године 7 породица су добиле
грађевински материјал за доградњу или поправку кућа.
Из средстава прикупљених у хуманитарној акцији ,,Кров,, Комесаријат за
избеглице је у 2010. години трајно решио стамбени проблем једној породици са
подручја бивше републике Југославије.
Општина Топола је још од 1992. године из буџета обезбеђивала бесплатан
превоз за ученике путнике основне и средњих школа из ове популације,
бесплатне уџбенике за најугроженију децу, а са Црвеним крстом општине
обезбеђивала бесплатне оброке у Народној кухињи, дистрибуирала и
обезбеђивала храну у првим годинама избеглиштва и организовава још много,
много акција како би олакшала боравак избеглим и прогнаним лицима на њеној
територији. Једном речју општина Топола је за протеклих 20 година показала да
има слуха за тешкоће других људи и да је, у оквиру својих могућности, знала да се
организује и помогне несрећним људима. Доказ за то је и чињеница да је у
протеклом периоду релативно велики број ове поулације боравио на подручју
наше општине и определио се да настави да живи на њеном подручју.
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И данас се велики значај поклања решавању проблема избеглих и
расељених лица па је председник општине Топола формирао Локални савет за
управљање миграцијама и трајна решења као саветодавно тело Скупштине
општине.
ПОГЛАВЉЕ 3.
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ЗАКЉУЧЦИ
Анализа контекста или радног окружења је обухватила четири врсте
квалитативних анализа: Анализу или Преглед документације о ширем радном
окружењу, Анализу стања (SWOT), Анализу заинтересованих страна и Анализу
проблема.
Анализу или Преглед документације о радном окружењу обухватиле
је неколико кључних националних стратешких докумената релевантних за ову
област, актуелни законски оквир који регулише питања избеглих лица у
Републици Србији, стратешка документа општине Топола и реализоване и
актуелне пројекте намењене избеглим и интерно расељених лица у општини
Топола.
Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих и
интерно расељених лица су:
-

Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно
расељених лица (2002),
Стратегија за смањење сиромаштва,
Национална стртегија одрживог развоја,
Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006-2012,
Национална стратегија запошљавања 2005-2010,
Стратегија регионалног развоја 2007-2012,
Стратегија развоја социјалне заштите и
Национални план за децу.

Актуелни законски оквир за питања избеглица је Закон о избеглицама, који
је регулисао права и обавезе избеглица.
Локални стратешки документи значајни за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица у општини Топола су
- Стратегија одрживог развоја општине Топола 2010-2015,
- Стратегија социјалне заштите општине Топола 2008-2012,
- Просторни и генерални план Општине Топола.
Програми и пројекти за избегла и интерно расељена лица, који су до сада
реализовани у општини Топола су:
-

Општина Топола, Комесаријат за узбеглице РС и АСБ – изградња 20
станова од тога 18 за избеглице,
Интерсос – откуп 2 сеоска домаћинства,
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-

Комесаријат за узбеглице РС – 7 грантова грађевинског материјала,
Комесаријат за узбеглице РС – 10 новчаних помоћи за породице,
Комесаријат за избеглице РС- куповина једне куће
Комесаријат за избеглице РС- помоћ у храни
АСБ – помоћ у започињању сопственог бизниса.

Најважнији закључци ове анализе су следећи:
-

-

-

-

Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно
расељених лица (2002) дефинише основне правце деловањаобезбеђивање услова за повратак и обезбеђивање услова за локалну
интеграцију, што је у складу са међународно прихваћеним циљевима за
решавање проблема ове полулације.
Остале националне стратегије које су напред наведене пружају основу и
смернице мера и акција у области локалне интеграције избеглих и
интерно расељених лица којима се може допринети унапређењу њиховог
животног стандарда и укупног друштвеног положаја.
Локална стратешка документа Општине указују на потребу приступу
решења проблема избеглих и интерно расељених лица са боравиштем
на територији општине Топола, а пре свега оних у најлошијем
материјалном положају.
Програми и пројекти за избегла и интерно расељена лица који су до сада
реализовани бавили су питањем обезбеђивања услова за становање,
побољшавањем услова становања, питањем самозапошљавања и
запошљавања и решавањем горућих проблема путем једнократних
новчаних помоћи.

Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја
избеглих и интерно расељених лица извршена је кроз идентификовање
досадашњих активности и резултата у овом домену и сагледавање позитивних
капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека са којима
се суочава у свом радном окружењу.
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SWOT АНАЛИЗА

СНАГЕ
-

Људски ресурси, њихова
стручност и мотивација
Извори финансирања и донатори
Удружење избеглих
Постојање стратешких
докумената
Развијена комуникација са
донаторима
Постојање савета за управљање
миграцијама и трајна решења
Заинтересованост локалних
институција и организација за
сарадњу на унапређењу положаја
избеглих и интерно расељених
лица

СЛАБОСТИ
-

-

МОГУЋНОСТИ
-

-

Доступност различитих
фондова
Активнија улога Комесаријата
Финасијска и нефинасијска
подршка међународних
организација – владиних и
невладиних
Закон о избеглицама
Ревизија националне
стратегије за избеглице

Недостатак потпуних и ажурних
података о избеглим и интерно
расељених лица
Недовољна искоришћеност
других извора финансирањадонатори
Непостојање акционих планова
за операционализацију
стратешких докумената
Недовољна активност НВО
Недовољне могућности за
буџетску подршку општине
Топола

ПРЕПРЕКЕ
-

-

Смањена заинтересованост
међународних донатора за
избегла и интерно расељена
лица
Недовољно присуство питања
избеглих и интерно расељених
лица у нашој јавности
Низак ниво животног
стандарда код домаћег
становништва – изражено
опште сиромаштво

На основу претходне анализе се може закључити да су главне снаге локалне
заједнице постојање локалних стратешких докумената, висока свест и
заинтересованост локалне самоуправе, постојање локалног савета за миграције и
трајна решења, а најважније могућности из ширег окружења су: доступност
различитих фондова, подршка међународних организација – владиних и
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невладиних, заинтересованост међународних донатора, нова оријентација
политике државе Републике Србије у решавању проблема избеглих и интерно
расљених лица. Оне би требало да чине кључну основу за будуће планирање и за
ублажавање најважнијих слабости - недостатак координације између локалне
самоуправе и НВО, недостатак информатичке повезаности између локалних
установа и препрека у окружењу – низак ниво животног стандарда код домаћег
становништва и маргинализовања питања проблема избеглих и интерно
расељених лица.
Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне
заинтересоване стране за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица у Тополи које су диференциране на крајње кориснике услуга и кључне
партнере локалној самоуправи у примени мера и програма.
Крајњи корисници Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица су:
-

Самачка домаћинства
Стари који нису остварили право из радног односа и немају лична
примања
Самохрани родитељи
Особе без имовине и прихода
Породице са децом са сметњама у развоју или чланом који је ОСИ
Интерно расељени Роми
Многочлане породице избеглих и интерно расељених лица без прихода
Породице које имају члана који је ОСИ, хронично болестан или дете са
смерњама у развоју
Избегли и интерно расељених лица који живе у руралним условима
Радно способни, незапослени избегли и интерно расељени који траже
посао
Жене (као приоритет у свим групама)

Кључни партнери локалној самоуправи су:
-

-

-

Општинска управа, односно Општинско веће које креира локалну
политику која третира и питања избеглих и интерни расељених лица и
посебну пажњу посвећује решавању њихових проблема формирајући
Савет за социјалну политику, чија је улога да доприноси развоју
социјалне културе, хуманизацији односа међу људима, активно прати,
идентификује и даје предлоге за решавање проблема избеглих и интерно
расељених лица.
Повереник за избеглице, који блиско сарађује са Центром за
социјални рад и другим организацијама и представља део локалне
координације оеганизација и служби ангажованих на решавању питња
избеглих и интерно расељених лица.
Центар за социјални рад, који нуди услуге породично-правне
заштите, једнаке оним које су доступне лпкалном становништву. У
случајевима потребе за заштитом деце без родитељског старања,
малолетних починилаца кривичних дела и онда када су у питању деца из
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-

-

-

-

избегличке популације, додела једнократне помоћи посебно рањивим
избегличким породицама.
Црвени крст задужен за смештај, храну, хигијену и психосоцијалну
подршку.
Образовне институције у општини, укључујући све школе. Ове
институције омогућавају стицање образовања и одговарајућих
квалификација под једнаким условима као и за домицилно
становништво.
У Дому здравља у Тополи, избегла и интерно расељена лица
остварују право на здравствене услуге исто као и локално становништво.
Национална служба за запошљавање преузела је значајну
партнерску улогу у решавању проблема избеглих и интерно расељених
лица, учествујући у неколико пројеката којима се реаговало на повећање
процента њихове запослености.
Комесаријат за избеглице Републике Србије (КИРС) који активно
сарађује са локалном самоуправом и локалним институцијама и пружа
подршку реализацији програма активности за избегле и интерно
расељене у локалној заједници.
Министарство рада и социјалне политике се у оквиру својих
надлежности и кроз рад локалних институција социјалне заштите бави
питањима избеглих и интерно расељених лица која су у његовој
надлежности.

На основу Анализе заинтерсованих страна може се закључити следеће:
-

-

Да избегли и интерно расељена лица и општини Топола представљају
врло хетерогену групу, у оквиру које се, по различитим критеријумима,
може издвојити већи број подгрупа.
У општини постоји већи број актера који пружају одређене облике
друштвено-организоване подршке избеглим и интерно расељеним
лицима, сваки из своје надлежности. Постоји успостављен систем
међусобне координације и континуиране комуникације између ових
актера.
Значајне актере представљају и две републичке институције –
Комесаријат за избеглице и Министарство рада и социјалне политике,
које у складу са својим надлежностима обезбеђују одређена законом
регулисана права за ове групе грађана и сарађују са одговарајућим
локалним институцијама.

Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих и
интерно расељених лица у општини Топола:
-

-

Социјална изолација – избегла и интерно расељена лица доласком у
нову средину упућени су претежно једни на друге. Белики број њих је, и
након неколико година живота у општини Топола, недовољно укључен у
контакте са локалним становништвом.
Нерешено стамбено питање – избегла и интерно расељена лица
често нису у стању да свој стамбени проблем реше сопственим
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-

-

-

средствима већ им је неопходна помоћ или донатора или локалне
заједнице или Комесаријата за избеглице.
Избеглице и интерно расељена лица често живе у неусловном стамбеном
простору а ума случајева и да живе у напуштеним и руинираним кућама
нарочито на сеоском подручју.
Незапосленост радно способних избеглих и интерно
расељених
лица који траже посао довела је до повећаног броја
корисник
социјалних услуга. Да би ублажили овај проблем формиран
је локални савет за запошљавање.
Проблем прибављања личних докумената – неопходно је пружити
популацији избеглих и интерно расељених лица константно
информисање о начину решавања проблема који их муче као што су
решавање разних проблема везаних за подручје одакле су дошли и
прибављање личних докумената.
Спречено или отежано располагање сопственом имовином у
бившим југословенским републикама или на КиМ. Због лоше
сарадње са државним органима Хрватске и привременим институцијама
КиМ, избегла и интерно расељена лица нису у прилици да сазнају шта је
са њиховом имовином и могућношћу повратка имовине.
Општи закључци анализе – спорна питања

-

-

-

Скупштина локалне самоуправе је усвојила стратегију одрживог развоја
општине Топола 2010-2015, а од 2009. године се примењује Стратегија
социјалне заштите општине Топола 2008-2012, која обухвата и
популацију избеглих и интерно расељених лица, а ови документи ће
бити основни стратешки документи у области општег развоја,
просторног планирања и социјалне заштите.
Препорука: Полазећи од те основе и узимакући у обзир остале кључне
снаге локалне заједнице у области унапређења положаја избеглих и
интерно расељених лица, као и актуелне слабости, значајно је Локални
акциони план у целини, и када су у питању и појединачни, специфични
циљеви, везати за постојећи стратешки оквир, надлежности и
капацитете локалне заједнице и локалне самоуправе.
Локални актери квалитетно обављају активности из свог домена
надлежности који се односе на избегла и интерно расељена лица.
Препорука: Локални план би требао да се заснива на партнерској
сарадњи свих, а нарочито локалних актера и на успостављеном систему
праћења његове имплементације и оцењивања успешности који
подразумева координацију заинтересованих страна.
Избегли и интерно расељени у општини Топола, слично другим
општинама и градовима у Србији, представљају врло хетрогену групу са
великом бројем разноврсних потреба. Неке групе су веома осетљиве.
Препорука: У оквиру постојећих капацитета локалне сакоуправе, а
нарочито у оквиру буџетских могућности, значајно је планирати реално
изводљиве активности и за њих предвидети део средстава из локалног
буџета и успоставити посебну буџетску линију за финансирање локалног
акционог плана.
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Препорука: Обзиром на бројност и сложеност питања и проблема
избеглих и интерно расељених лица било би пожељно да се Локални
акционим планом третирају она питања и проблеми у којима локална
самоуправа има надлежност, као што су питања становања и
запошљавања.
ПОГЛАВЉЕ 4.
ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ
У процесу планирања, за избор приоритетних циљних група овог
Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица, коришћени су следећи критеријуми:
- Материјални статус породице
- Здравствени статус породице
- Број чланова породице
- Осетљивост циљне групе и њеног проблема
- Хитност решавања проблема
- Надлежност и ресурси ликалне самоуправе
На основу претходних критеријума одабране су следеће приоритетне
циљне групе:
- Избегли и интерно расељени у приватном смештају који немају трајно
решено стамбено питање, укључујући и оне који су започели
индивидуалну стамбену изградњу, или су купили објекат који није
адекватан за становање
- Стари који нису остварили права из радног односа и немају лична
примања
- Самохрани родитељи,
- Породице са децом са сметњама у развоју или чланом који је ОСИ
- Радно способни, незапослени избегли и интерно расељена лица која
траже посао
- Породице погинилих, киднапованих и несталих на подручју КиМ

ПОГЛАВЉЕ 5.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
ОПШТИ ЦИЉ
Побољшани социјално-материјални услови за интеграцију избеглих и
интерно расељених лица у општини Топола кроз локалне програме за решавање
стамбеног питања и запошљавање.
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
2. У периоду од 2011. до краја 2015. године трајно решити стамбено питање
за најмање 15 породица избеглих и интерно расељених лица које имају
започет, недовршени стамбени објекат, до фазе оспособљености за
становање или адаптација стамбених објеката, доделом бесповратних
грађевинских грантова:
- У току 2011.год. најмање 3 грађевинска гранта за 3 породице
- У току 2012.год. најмање 3 грађевинска гранта за 3 породице
- У току 2013.год. најмање 3 грађевинска гранта за 3 породице
- У току 2014.год. најмање 3 грађевинска гранта за 3 породице
- У току 2015.год. најмање 3 грађевинска гранта за 3 породице
2. У периоду од 2011. до краја 2015. године трајно решити стамбено питање
за најмање 10 породица избеглих и интерно расељених лица откупом
најмање 9 одговарајућих сеоских домаћинстава:
- У току 2011.год. најмање 2 сеоска домаћинства за 2 породице
- У току 2012.год. најмање 2 сеоска домаћинства за 2 породице
- У току 2013.год. најмање 2 сеоска домаћинства за 2 породице
- У току 2014.год. најмање 2 сеоска домаћинства за 2 породице
- У току 2015.год. најмање 2 сеоска домаћинства за 2 породице
7. У периоду од 2012. до краја 2015. године трајно решити стамбено питање
за најмање 12 породица избеглих и интерно расељених лица доделом
кредитних средстава под условима који буду прописани актима даваоца
кредита и важили у моменту закључења уговора о кредиту:
- У току 2012.год. најмање 3 кредита за 3 породице
- У току 2013.год. најмање 3 кредита за 3 породице
- У току 2014.год. најмање 3 кредита за 3 породице
- У току 2015.год. најмање 3 кредита за 3 породице
8. У периоду од 2011. до краја 2015. године трајно решити стамбено питање
за најмање 10 породица избеглих и интерно расељених лица изградњом
монтажних кућа:
- У току 2011.год. најмање 2 монтажне куће за 2 породице
- У току 2012.год. најмање 2 монтажне куће за 2 породице
- У току 2013.год. најмање 2 монтажне куће за 2 породице
- У току 2014.год. најмање 2 монтажне куће за 2 породице
- У току 2015.год. најмање 2 монтажне куће за 2 породице
9. У периоду од 2011. до краја 2015. године трајно решити стамбено питање
за најмање 8 породица избеглих и интерно расељених лица изградњом
станова системом социјалног становања :
- У току 2011.год. најмање 8 станова за 8 породица
- У току 2013. год. најмање 8 станова за 8 породица
10. У периоду од 2011 до 2015. године помоћ за економско оснаживање
породица избеглица интерно расељених лица (доходовне активности,
доквалификација, преквалификација) за најмање 20 лица
- У току 2011. год.- један циклус за најмање 5 особа
- У току 2012. год.- један циклус за најмање 5 особа
- У току 2013. год.- један циклус за најмање 5 особа
- У току 2014. год.- један циклус за најмање 5 особа
- У току 2015. год.- један циклус за најмање 5 особа
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ПОГЛАВЉЕ 6.
АКТИВНОСТИ – ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛПА
ТАБЕЛА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Специфичан циљ 1: У 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015. години трајно решити стамбено питање за најмање 15 породица избеглих и ИЛР које имају
започет, недовршени стамбени објекат до фазе оспособљености за становање или адаптацију стамбених објеката, доделом бесповтратних грађевинских
грантова

Активност

2011. год.

1.1. Формирање
комисије и израда
критеријума за
расподелу
грађевинског
материјала
1.2. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава

1.3. Обилазак
подносилаца
захтева

Период
реализације (оддо)

Очекивани
резултат

Потребни ресурси
Буџет
локалне
самоуправе

01.06. – 31.06. 2011.

Формирана
комисија
и утврђени
критеријуми

01.07.-31.07.2011.

Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

01.08. – 15.08.2011.

Индикатори

Обављене
теренске посете
подносиоцима
захтева

Носилац
активности

Партнери у
реализацији

Остали
извори
Председник
општине

Број
пријављених на
конкурс,
структура и
ниво
изграђености
објекта
Број
обављених
посета, број и
врста
прикупљених

Комисија за
расподелу

Комисија за
расподелу

Општинска управа
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1.4. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

15.08.-31.08.2011.

1.5. Спровођење
тендера за
испоручиоца
грађевинских
пакета

01.09.-15.09. 2011.

1.6.Закључивање
уговора о додели
грађевинских
пакета са
корисницима
1.7. Испорука
материјала и
контрола уградње
по уговору

15.09. – 30.09.2011.

2012.год.

1.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
1.2. Обилазак
подносилаца
захтева

01.10.-31.12.2011.

01.03.-31.03.2012.

01.04. – 15.04.2012.

Одабрано
најмање 3
корисника

Спроведена
тендерска
процедура и
одређен
испоручилац
грађевинских
пакета
Закључено
најмање 3
уговора о додели
грађевинских
пакета
Испоручено
најмање 3 пакета
грађевинског
материјала и
обављена
контрола
уградње
Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Обављене
теренске посете
подносиоцима

информација
Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника и
структура
грађевинских
објеката
Број кандидата
пријављен на
тендеру

Комисија за
расподелу

Општинска
управа

Број
закључених
уговора
Број
испоручених
пакета
грађевинског
материјала,
број пакета
уграђених у
складу са
уговором
Број
пријављених на
конкурс,
структура и
ниво
изграђености
објекта
Број
обављених
посета, број и

Комисија за
расподелу

25.000 ЕУР

Комисија за
расподелу

Комисија за
расподелу

Општинска управа
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1.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

15.04.-31.04.2012.

1.4. Спровођење
тендера за
испоручиоца
грађевинских
пакета

01.05.-15.05. 2012.

1.5.Закључивање
уговора о додели
грађевинских
пакета са
корисницима

15.06. – 30.06.2012.

1.6. Испорука
материјала и
контрола уградње
по уговору

01.07.-31.09.2012.

2013.год.

1.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање

01.03.-31.03.2013.

захтева

врста
прикупљених
информација

Одабрано
најмање 3
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника и
структура
грађевинских
објеката
Број кандидата
пријављен на
тендеру

Комисија за
расподелу

Број
закључених
уговора

Комисија за
расподелу

Спроведена
тендерска
процедура и
одређен
испоручилац
грађевинских
пакета
Закључено
најмање 3
уговора о додели
грађевинских
пакета
Испоручено
најмање 3 пакета
грађевинског
материјала и
обављена
контрола
уградње

Број
испоручених
пакета
грађевинског
материјала,
број пакета
уграђених у
складу са
уговором

Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Број
пријављених на
конкурс,
структура и
ниво

Општинска
управа

25.000 ЕУР

Комисија за
расподелу
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пријава
1.2. Обилазак
подносилаца
захтева

1.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

изграђености
објекта
01.04. – 15.04.2013.

15.04.-31.04.2013.

Обављене
теренске посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 3
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника и
структура
грађевинских
објеката

Комисија за
расподелу

1.4. Спровођење
тендера за
испоручиоца
грађевинских
пакета

01.05.-15.05. 2013.

Спроведена
тендерска
процедура и
одређен
испоручилац
грађевинских
пакета

Број кандидата
пријављен на
тендеру

Општинска
управа

1.5.Закључивање
уговора о додели
грађевинских
пакета са
корисницима

15.06. – 0.06.2013.

Закључено
најмање 3
уговора о додели
грађевинских
пакета

Број
закључених
уговора

Комисија за
расподелу

1.6. Испорука
материјала и
контрола уградње
по уговору

01.07.-31.09.2013.

Испоручено
најмање 3 пакета
грађевинског
материјала и
обављена
контрола
уградње

Број
испоручених
пакета
грађевинског
материјала,
број пакета
уграђених у
складу са

Општинска управа

25.000 ЕУР
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уговором

2014.год.

1.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
1.2. Обилазак
подносилаца
захтева
1.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

01.03.-31.03.2014.

01.04. – 15.04.2014.

15.04.-31.04.2014.

1.4. Спровођење
тендера за
испоручиоца
грађевинских
пакета

01.05.-15.05. 2014.

1.5.Закључивање
уговора о додели
грађевинских
пакета са
корисницима
1.6. Испорука
материјала и
контрола уградње
по уговору

15.06. – 0.06.2014.

01.07.-31.09.2014.

Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Обављене
теренске посете
подносиоцима
захтева
Одабрано
најмање 3
корисника

Спроведена
тендерска
процедура и
одређен
испоручилац
грађевинских
пакета
Закључено
најмање 3
уговора о додели
грађевинских
пакета
Испоручено
најмање 3 пакета
грађевинског
материјала и
обављена
контрола

Број
пријављених на
конкурс,
структура и
ниво
изграђености
објекта
Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација
Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника и
структура
грађевинских
објеката
Број кандидата
пријављен на
тендеру

Комисија за
расподелу

Број
закључених
уговора

Комисија за
расподелу

Број
испоручених
пакета
грађевинског
материјала,
број пакета

Комисија за
расподелу

Општинска управа

Комисија за
расподелу

Општинска
управа

25.000 ЕУР
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уградње

2015.год.

1.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
1.2. Обилазак
подносилаца
захтева
1.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

01.03.-31.03.2015.

01.04. – 15.04.2015.

15.04.-31.04.2015.

1.4. Спровођење
тендера за
испоручиоца
грађевинских
пакета

01.05.-15.05. 2015.

1.5.Закључивање
уговора о додели
грађевинских
пакета са
корисницима
1.6. Испорука
материјала и
контрола уградње
по уговору

15.06. – 0.06.2015.

01.07.-31.09.2015.

Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Обављене
теренске посете
подносиоцима
захтева
Одабрано
најмање 3
корисника

Спроведена
тендерска
процедура и
одређен
испоручилац
грађевинских
пакета
Закључено
најмање 3
уговора о додели
грађевинских
пакета
Испоручено
најмање 3 пакета
грађевинског
материјала и
обављена

уграђених у
складу са
уговором
Број
пријављених на
конкурс,
структура и
ниво
изграђености
објекта
Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација
Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника и
структура
грађевинских
објеката
Број кандидата
пријављен на
тендеру

Комисија за
расподелу

Комисија за
расподелу

Комисија за
расподелу

Општинска
управа

Број
закључених
уговора
Број
испоручених
пакета
грађевинског
материјала,

Општинска управа

Комисија за
расподелу

25.000 ЕУР
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контрола
уградње

број пакета
уграђених у
складу са
уговором
Специфичан циљ 2: У 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015. години трајно решити стамбено питање за 10 породица избеглих и ИЛР откупом најмање 10
одговарајућих сеоских домаћинстава

Активност

2011. год.

2.1. Формирање
комисије и израда
критеријума за
откуп и доделу
сеоских
домаћинстава
2.2. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
2.3. Обилазак
подносилаца
захтева

2.4. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

Период
реализације (оддо)

Очекивани
резултат

Индикатори

Потребни ресурси
Буџет
локалне
самоуправе

Носилац
активности

Остали
извори

01.06. – 31.06. 2011.

Формирана
комисија
и утврђени
критеријуми

01.07-31.07.2011.

Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Број
пријављених на
конкурс

Комисија за
расподелу

Обављене
теренске посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 2
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

01.08. – 15.08.2011.

15.08.-31.08.2011.

Партнери у
реализацији

Председник
општине

Општинска управа
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2.5. Спровођење
конкурса за
куповину сеоског
домаћинства

01.09.-15.09. 2011.

2.6.Закључивање
уговора о
куповини сеоских
домаћинстава

15.09. – 30.09.2011.

2012.год.

2.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
2.2. Обилазак
подносилаца
захтева

2.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника
2.4. Спровођење
конкурса за
куповину сеоског
домаћинства

01.07-31.07.2012.

01.08. – 15.08.2012.

15.08.-31.08.2012.

01.09.-15.09. 2012.

Спроведена
конкурсна
процедура и
одређен власник
сеоског
домаћинства
Закључено
најмање 2
уговора о
куповини
сеоских
домаћинстава
Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Број кандидата
пријављен на
тендеру

Број
пријављених на
конкурс

Комисија за
расподелу

Обављене
теренске посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 2
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Спроведена
конкурсна
процедура и
одређен власник
сеоског

Број кандидата
пријављен на
тендеру

Општинска
управа

Број
закључених
уговора

Општинска
управа

25.000ЕУР

Комисија за
расподелу

Општинска управа
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2.5.Закључивање
уговора о
куповини сеоских
домаћинстава

2013.год.

2.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
2.2. Обилазак
подносилаца
захтева

2.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

15.09. – 30.09.2012.

01.07-31.07.2013.

01.08. – 15.08.2013.

15.08.-31.08.2013.

2.4. Спровођење
конкурса за
куповину сеоског
домаћинства

01.09.-15.09. 2013.

2.5.Закључивање
уговора о
куповини сеоских
домаћинстава

15.09. – 30.09.2013.

домаћинства
Закључено
најмање 2
уговора о
куповини
сеоских
домаћинстава
Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Број
закључених
уговора

25.000ЕУР

Комисија за
расподелу

Број
пријављених на
конкурс

Комисија за
расподелу

Обављене
теренске посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 2
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Спроведена
конкурсна
процедура и
одређен власник
сеоског
домаћинства
Закључено
најмање 2
уговора о
куповини
сеоских

Број кандидата
пријављен на
тендеру

Општинска
управа

Број
закључених
уговора

25.000ЕУР

Општинска управа

Комисија за
расподелу
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домаћинстава

2014.год.

2.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
2.2. Обилазак
подносилаца
захтева

2.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

01.07-31.07.2014.

01.08. – 15.08.2014.

15.08.-31.08.2014.

Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Број
пријављених на
конкурс

Комисија за
расподелу

Обављене
теренске посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 2
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Општинска
управа

2.4. Спровођење
конкурса за
куповину сеоског
домаћинства

01.09.-15.09. 2014.

Спроведена
конкурсна
процедура и
одређен власник
сеоског
домаћинства

Број кандидата
пријављен на
тендеру

2.5.Закључивање
уговора о
куповини сеоских
домаћинстава

15.09. – 30.09.2014.

Закључено
најмање 2
уговора о
куповини
сеоских
домаћинстава

Број
закључених
уговора

Расписан

Број

2015.год.

01.07-31.07.2015.

25.000ЕУР

Општинска управа

Комисија за
расподелу

Комисија за
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2.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
2.2. Обилазак
подносилаца
захтева

2.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

01.08. – 15.08.2015.

15.08.-31.08.2015.

конкурс и
прикупљене
пријаве

пријављених на
конкурс

расподелу

Обављене
теренске посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 2
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Општинска
управа

2.4. Спровођење
конкурса за
куповину сеоског
домаћинства

01.09.-15.09. 2015.

Спроведена
конкурсна
процедура и
одређен власник
сеоског
домаћинства

Број кандидата
пријављен на
тендеру

2.5.Закључивање
уговора о
куповини сеоских
домаћинстава

15.09. – 30.09.2015.

Закључено
најмање 2
уговора о
куповини
сеоских
домаћинстава

Број
закључених
уговора

25.000ЕУР

Комисија за
расподелу

Специфичан циљ 3: У 2012, 2013, 2014 и 2015. години трајно решити стамбено питање за 12 породица избеглих и ИЛР доделом кредитних средстава
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Носилац
Партнери у

реализације
(од-до)

резултат

Потребни ресурси

активности

реализацији
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2012. год.

Буџет
локалне
самоуправе
3.000ЕУР

Остали
извори

I-II 2012.

Обезбеђена
потребна
финасијска
средства

Износ
обезбеђених
средстава

III 2012.

Формирана
комисија
Израђени
критеријуми
расподеле станова

Број чланова
Комисије,
Структура
Комисије, Број
и врста
критеријума

Председник
општине

3.3. Расписивање
конкурса за
расподелу и избор
корисника

IV 2012.

Расписан конкурс
и изабрани
корисници

Комисија за
расподелу

3.4. Закључивање
уговора и уплата
средстава

VI 2012.

Закључен уговор
и уплаћена
средства

2013. год.

I-II 2013.

Обезбеђена
потребна
финасијска
средства

Број
пријављених на
конкурс, број и
структура
одабраних
корисника
Број
закључених
уговора
и број
корисника
којима су
средства
уплаћена
Износ
обезбеђених
средстава

IV 2013.

Расписан конкурс
и изабрани
корисници

3.1. Обезбеђивање
финансијских
средстава за
кредите
3.2. Формирање
Комисије за
расподелу и
израда
критеријума за
доделу кредита

3.1. Обезбеђивање
финансијских
средстава за
кредите
3.2. Расписивање
конкурса за
расподелу и избор
корисника

Број
пријављених на
конкурс, број и
структура
одабраних

30.000 ЕУР

Општина
Топола

Комесаријат
УНХЦР

Општинска
управа

3.000ЕУР

30.000 ЕУР

Општина
Топола

Комисија за
расподелу
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корисника
Број
закључених
уговора
и број
корисника
којима су
средства
уплаћена
Износ
обезбеђених
средстава

3.3 Закључивање
уговора и уплата
средстава

VI 2013.

Закључен уговор
и уплаћена
средства

2014. год.

I-II 2014.

Обезбеђена
потребна
финасијска
средства

IV 2014.

Расписан конкурс
и изабрани
корисници

Број
пријављених на
конкурс, број и
структура
одабраних
корисника

Комисија за
расподелу

3.3 Закључивање
уговора и уплата
средстава

VI 2014.

Закључен уговор
и уплаћена
средства

Општинска
управа

2015. год.

I-II 2015.

Обезбеђена
потребна
финасијска
средства

Број
закључених
уговора
и број
корисника
којима су
средства
уплаћена
Износ
обезбеђених
средстава

IV 2015.

Расписан конкурс
и изабрани
корисници

3.1. Обезбеђивање
финансијских
средстава за
кредите
3.2. Расписивање
конкурса за
расподелу и избор
корисника

3.1. Обезбеђивање
финансијских
средстава за
кредите
3.2. Расписивање
конкурса за
расподелу и избор
корисника

Број
пријављених на
конкурс, број и
структура
одабраних
корисника

Општинска
управа

3.000ЕУР

3.000ЕУР

30.000 ЕУР

30.000 ЕУР

Општина
Топола

Општина
Топола

Комисија за
расподелу
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3.3 Закључивање
уговора и уплата
средстава

Број
Општинска
закључених
управа
уговора
и број
корисника
којима су
средства
уплаћена
Специфичан циљ 4: У 2011, 2012, 2013 и 2014 и 2015. трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица избеглих и ИЛР изградњом монтажних
кућа

Активност

2011. год.

4.1. Формирање
комисије и израда
критеријума за
изградњу
монтажних кућа
4.2. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
4.3. Обилазак
подносилаца
захтева

4.4. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору

VI 2015.

Период
реализације
(од-до)

Закључен уговор
и уплаћена
средства

Очекивани
резултат

Индикатори

Потребни ресурси
Буџет
локалне
самоуправе

Носилац
активности

Остали
извори

01.07. – 31.07.
2011.

Формирана
комисија
и утврђени
критеријуми

01.08-31.08.2011.

Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Број пријављених
на конкурс

Комисија за
расподелу

Обављене
теренске
посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 2
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица

Комисија за
расподелу

01.09. – 15.09.2011.

15.09.-31.09.2011.

Партнери у
реализацији

Председник
општине

Општинска
управа
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корисника

корисника

4.5.Закључивање
уговора о
изградњи
монтажних кућа

15.10. – 30.10.2011.

2012.год
4.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава

01.08-31.08.2012.

4.2. Обилазак
подносилаца
захтева

01.09. – 15.09.2012.

4.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

15.09.-31.09.2012.

4.4.Закључивање
уговора о
изградњи
монтажних кућа

15.10. – 30.10.2012.

2013.год
4.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава

01.08-31.08.2013.

Закључено
најмање 2
уговора о
куповини
сеоских
домаћинстава
Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Број закључених
уговора

Број пријављених
на конкурс

Комисија за
расподелу

Обављене
теренске
посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 2
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Закључено
најмање 2
уговора о
куповини
сеоских
домаћинстава
Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Број закључених
уговора

Број пријављених
на конкурс

30.000ЕУР

30.000ЕУР

Комисија за
расподелу

Комисија за
расподелу

Комисија за
расподелу
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4.2. Обилазак
подносилаца
захтева

01.09. – 15.09.2013.

4.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

15.09.-31.09.2013.

4.4.Закључивање
уговора о
изградњи
монтажних кућа

15.10. – 30.10.2013.

2014.год
4.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава

01.08-31.08.2014.

4.2. Обилазак
подносилаца
захтева

4.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

01.09. – 15.09.2014.

15.09.-31.09.2014.

Обављене
теренске
посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 2
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Закључено
најмање 2
уговора о
куповини
сеоских
домаћинстава
Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Број закључених
уговора

Број пријављених
на конкурс

Комисија за
расподелу

Обављене
теренске
посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 2
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

30.000ЕУР

Комисија за
расподелу
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4.4.Закључивање
уговора о
изградњи
монтажних кућа

15.10. – 30.10.2014.

2015.год
4.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава

01.08-31.08.2015.

4.2. Обилазак
подносилаца
захтева

01.09. – 15.09.2015.

4.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

15.09.-31.09.2015.

4.4.Закључивање
уговора о
изградњи
монтажних кућа

01.10. – 15.10.2015.

Закључено
најмање 2
уговора о
куповини
сеоских
домаћинстава
Расписан
конкурс и
прикупљене
пријаве

Број закључених
уговора

30.000ЕУР

Број пријављених
на конкурс

Комисија за
расподелу

Обављене
теренске
посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

Одабрано
најмање 2
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Закључено
најмање 2
уговора о
куповини
сеоских
домаћинстава

Број закључених
уговора

30.000ЕУР

Комисија за
расподелу

Комисија за
расподелу

Специфичан циљ 5: У пероду од 2011. до средине 2015. године обезбедити 16 стамбених јединица за најмање 8 породица избеглих и ИЛР за становање
у заштићеним условима
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Активност

2010. год.

5.1. Избор
локације,
Инфраструктурно
опремање и
обезбеђивање
грађевинске
документације
5.2.
Обезбеђивање
финансијских
средстава за
изградњу
5.3. Израда
тендера и
спровођење
процедуре избора
извођача

2011.год.

5.1. Изградња
станова

Период
реализације
(од-до)

Очекивани
резултат

Индикатори

X-XII 2010.

Одабрана
одговарајућа
локација и
опремљена
потебном
инфраструктуром

Површина
локације
Ниво
опремљености
инфраструктуром

X-XII 2010.

Обезбеђена
потребна
финансијска
средства

Износ
обезбеђених
средстава

X-XII 2010.

Спроведена
тендерска
процедура и
изабран извођач
радова
Изграђено 8 станова

Број кандидата
пријављених на
тендер,
Квалитет пријава
на тендеру
Број и структура
изграђених
станова

I- VI 2011.

Потребни ресурси
Буџет
локалне
самоуправе
10.000 ЕУР

Носилац
активности

Партнери у
реализаији

Остали
извори
6.000ЕУР

Локална
самоуправа, особа
овлашћена од
председника
општине

159.000ЕУР

Локална
самоуправа, особа
овлашћена од
председника
општине
Локална
самоуправа

Извођач радова

5.2. Формирање
Комисије за
расподелу и
израда
критеријума
расподеле станова

II – III 2011.

Формирана
комисија
Израђени
критеријуми
расподеле станова

Број чланова
Комисије,
Структура
Комисије, Број и
врста критеријума

Председник
општине

5.3. Обезбеђивање
употребне дозволе
за изграђени

VI – VII 2011.

Обезбеђена
употребна дозвола

Садржај
употребне дозволе

Извођач радова

Дирекција за
изградњу оптине
Топола

Комесаријат,
УНХЦР, АСБ

Дирекција за
изградњу оптине
Топола
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објекат
5.4. Расписивање
конкурса за
расподелу и избор
корисника

IV-V 2011.

Расписан конкурс и
изабрани корисници

5.5. Усељавање
корисника и
закључивање
уговора о
коришћењу
станова

VII 2011.

Закључени уговори
о коришћењу
станова и усељени
корисници станова

2012. год.

X-XII 2012.

Одабрана
одговарајућа
локација и
опремљена
потебном
инфраструктуром

Површина
локације
Ниво
опремљености
инфраструктуром

X-XII 2012.

Обезбеђена
потребна
финансијска
средства

Износ
обезбеђених
средстава

X-XII 2012.

Спроведена
тендерска
процедура и изабран
извођач радова

2013.год.

I- VI 2013.

Изграђено 8 станова

Број кандидата
пријављених на
тендер,
Квалитет пријава
на тендеру
Број и структура
изграђених
станова

5.2. Формирање
Комисије за
расподелу и
израда

II – III 20131.

Формирана
комисија
Израђени
критеријуми

5.1.
Инфраструктурно
опремање и
обезбеђивање
грађевинске
документације
5.2. Обезбеђивање
финансијских
средстава за
изградњу
5.3. Израда
тендера и
спровођење
процедуре избора
извођача
5.1. Изградња
станова

Број пријављених
на конкурс, број и
структура
одабраних
корисника
Број закључених
уговора
Број усељених
корисника

Број чланова
Комисије,
Структура
Комисије, Број и

Комисија за
расподелу

Општинска управа

1.000ЕУР

6.000 ЕУР

Локална
самоуправа, особа
овлашћена од
председника
општине

Дирекција за
изградњу оптине
Топола

159.000ЕУР

Локална
самоуправа, особа
овлашћена од
председника
општине
Локална
самоуправа

Комесаријат,
УНХЦР, АСБ

Извођач радова

Дирекција за
изградњу оптине
Топола

Председник
општине
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критеријума
расподеле станова

расподеле станова

врста критеријума

5.3. Обезбеђивање
употребне дозволе
за изграђени
објекат

VI – VII 2013.

Обезбеђена
употребна дозвола

Садржај
употребне дозволе

Извођач радова

5.4. Расписивање
конкурса за
расподелу и избор
корисника

IV-V 20131.

Расписан конкурс и
изабрани корисници

Број пријављених
на конкурс, број и
структура
одабраних
корисника
Број закључених
уговора
Број усељених
корисника

Комисија за
расподелу

5.5. Усељавање
VII 2013.
Закључени уговори
Општинска управа
корисника и
о коришћењу
закључивање
станова и усељени
уговора о
корисници станова
коришћењу
станова
Специфичан циљ 6: У 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015. године помоћ за економско оснаживање породица избеглица интерно расељених лица (доходовне
активности, доквалификација, преквалификација) за најмање 20 лица

Активност

2011. год.

6.1. Формирање
комисије и израда
критеријума за
доделу помоћи за
економско
оснаживање
6.2. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава

Период
реализације
(од-до)

01.05. – 31.05.
2011.

01.0631.06.2011.

Очекивани
резултат

Индикатори

Буџет
локалне
самоуправе

Формирана
комисија
и утврђени
критеријуми

Расписан конкурс и
прикупљене пријаве

Потребни ресурси

Број пријављених
на конкурс

Носилац
активности

Партнери у
реализаији

Остали
извори
Председник
општине

Комисија за
расподелу
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6.3. Обилазак
подносилаца
захтева

01.07. –
15.07.2011.

Обављене теренске
посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

6.4. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

15.07.31.07.2011.

Одабрано најмање 4
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Закључено најмање
2 уговора о
куповини сеоских
домаћинстава

Број закључених
уговора

6.5.Закључивање
уговора о помоћи
за економско
оснаживање

15.09. –
30.09.2011.

12.000ЕУР

Комисија за
расподелу

2012.год

01.0631.06.2012.

Расписан конкурс и
прикупљене пријаве

Број пријављених
на конкурс

Комисија за
расподелу

6.2. Обилазак
подносилаца
захтева

01.07. –
15.07.2012.

Обављене теренске
посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

6.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

15.07.31.07.2012.

Одабрано најмање 4
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

6.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
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6.4.Закључивање
уговора о помоћи
за економско
оснаживање

15.09. –
30.09.2012.

Закључено најмање
2 уговора о
куповини сеоских
домаћинстава

Број закључених
уговора

12.000ЕУР

Комисија за
расподелу

2013.год

01.0631.06.2013.

Расписан конкурс и
прикупљене пријаве

Број пријављених
на конкурс

Комисија за
расподелу

6.2. Обилазак
подносилаца
захтева

01.07. –
15.07.2013.

Обављене теренске
посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

6.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника

15.07.31.07.2013.

Одабрано најмање 4
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Закључено најмање
2 уговора о
куповини сеоских
домаћинстава

Број закључених
уговора

01.0631.06.2014.

Расписан конкурс и
прикупљене пријаве

Број пријављених
на конкурс

Комисија за
расподелу

01.07. –
15.07.2014.

Обављене теренске
посете

Број обављених
посета, број и

Комисија за
расподелу

6.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава

6.4.Закључивање
уговора о помоћи
за економско
оснаживање

2014.год

6.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
6.2. Обилазак
подносилаца

15.09. –
30.09.2013.

12.000ЕУР

Комисија за
расподелу
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захтева
6.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника
6.4.Закључивање
уговора о помоћи
за економско
оснаживање

2015.год

6.1. Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
6.2. Обилазак
подносилаца
захтева

6.3. Разматрање
захтева и
доношење одлуке
о избору
корисника
6.4.Закључивање
уговора о помоћи
за економско
оснаживање

подносиоцима
захтева
15.07.31.07.2014.

15.09. –
30.09.2014.

Одабрано најмање 4
корисника

врста
прикупљених
информација
Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Закључено најмање
2 уговора о
куповини сеоских
домаћинстава
Расписан конкурс и
прикупљене пријаве

Број закључених
уговора
Број пријављених
на конкурс

Комисија за
расподелу

01.07. –
15.07.2015.

Обављене теренске
посете
подносиоцима
захтева

Број обављених
посета, број и
врста
прикупљених
информација

Комисија за
расподелу

15.07.31.07.2015.

Одабрано најмање 4
корисника

Број одабраних
корисника,
структура
породица
корисника

Комисија за
расподелу

Закључено најмање
2 уговора о
куповини сеоских
домаћинстава

Број закључених
уговора

01.0631.06.2015.

15.09. –
30.09.2015.

12.000ЕУР

12.000ЕУР

Комисија за
расподелу

Комисија за
расподелу
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Заједничке активности
1.5. Медијско
информисање о
програмима

Континуирано у
току трајања
ових програма

Локална јавност
информисана о
реализацији
програма

1.6. Мониторинг
(праћење)
реализације
програма

Континуирано у
току трајања
ових програма

Прикупљене
информације о
процесима примене
програма

1.7.Оцењивање
успешности
(евалуација)
реализације
програма

На крају сваке
године примене
(годишња) и на
крају примене
ЛАПа(финална)

Оцена успешности
примене сваког
програма

Број и врста
медијских
информација, број
медијских
наступа
представника
локалне
самоуправена ову
тему
Број и врста
прикупљених
информација, број
и врста
евентуалних
корективних мера
Ниво
остварености
резултата у
односу на
постављене
циљеве, Број и
врста
евалуационих
извештаја

Локални медији

Комисија за
расподелу

Локални савет за
миграције
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ПОГЛАВЉЕ 7.
РЕСУРСИ/БУЏЕТ
За реализацију Локалног плана за период 2011. – 2015. године
процењено је да ће бити потребно укупно око 933.000 ЕУР, од тога су
средства буџета општине Топола 23.000 ЕУР, а средства из осталих извора
(донаторски извори, средства буџета републике као и из других доступних
извора), око 910.000 ЕУР. Детаљан годишњи буџет за сваку годину
примене локалног плана биће урађен на основу разрађених годишњих
планова за те године.
ПОГЛАВЉЕ 8.
АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ
Аранжмани за примену ЛПА у општини Топола обухватају локалне
структуре и различите мере и процедуре које ће осигурати његово
успешно спровођење. У оквиру локалних структура, разликују се:
1) Структуре за управљање процесом примене ЛПА и
2) Структуре које су оперативне и примењују ЛПА
Структуру за управљање процесом примене ЛПА, након
његовог усвајања, представљаће Локални савет за миграције,који ће
сачињавати чланови радне групе задужене за израду Плана и
представници других заинтересованих страна. Локални савет за избеглице
ће, као део свог будућег рада, направити План управљања применом
локалног плана.
Локални савет за миграције, као управљачка структура има следеће
задатке:
- У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене локалног
плана;
- Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као
резултат операционализације Локалног плана;
- Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у
електронској фирми од сваког актера-учесника у процесу унапређења
положаја избеглих и ИЛР у локалној заједници;
- Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана;
- Управља процесом праћења ( мониторинга) и оцењивања успешности
(евалуације) Локалног плана;
- Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној
самоуправи.
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Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана
чиниће институције, организације и тимови формирани у циљу непосредне
реализације плана и пројеката развијених на основу Локалног плана. У складу са
Локалним акционим планом, биће реализована подела улога и одговорност међу
различитим актерима у локалној заједници-партнерим у реализацији. Сваки
актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити
одговарајућу евиденцију и документацију и припремати перодичне извештаје о
раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцењивање успешности
рада.
Оперативна структура за примену Локалног плана има следеће задатке
и одговорности:
-

Реализација Локалног акционог плана;
Непосредна комуникација са корисницима услуга које се обезбеђују
Локалним планом;
Редовно достављање извештаја координатору Локалног савета за
миграције о свим активностима на спровођењу;
Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и
компетенција за спровођење задатака Локалног плана;
Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и
препорукама управљачке структуре.

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме
међусобне комуникације, пратиће успешност размене информација и
ефикасност комуникације у односу на очекивање резултате примене
Локалног плана. План комуникације управљачке и оперативне структуре
уредиће време и начин размене информација и предузимања одговарајућих
акција.
Детаљне годишње планове за наредни период припремаће Локални
савет за миграције уз активне консултације са оперативним структурама. По
потреби, Локални савет ће формирати и одговарајуће тимове. Годишње
планове ће усвајати Скупштина општине Топола ( или други надлежни
орган локалне самоуправе).
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана
и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом
праћења о оцењивања успешности ( планом мониторинга и евалуације).
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ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ

-

-

-

Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације)
ЛАП је да се систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес
примене и процењује успех ЛАП ради предлагања евентуалних измена у
активностима на основу налаза и оцена.
Временски оквир: Мониторинг (као системски процес прикупљања
података спроводи се континуирано и дугорочно за перид 2011-2015.
Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности)
вршиће се перодично – једном годишње и подносиће се извештај
Скупштини општине Топола. Финална евалуација обавиће се на крају
2015.године.
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација
укључују целовито сагледавање испуњења активности – задатака и
специфичних циљева.
Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности
примене Локалног плана ће бити следећи:
Број нових услуга –локалних мера/програма за избегла и ИЛР
Обухват избеглих и ИЛР новим услугама и мерама;
Структура корисника услуга и мера/програма;
Ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим и ИЛР
у локалној заједници;
Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и ИЛР;
Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и ИЛР
(буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори ...).

Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог
плана.
-

Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно
обављање мониторинга и евалуације користиће се стандардни сет алата
међу којима су: евидентирање корисника, интервјуи са корисницима
(упитници, разговори, анкете), анкете, извештавање и др.

Локални савет за миграције ће бити одговоран за праћење и оцењивање
успешности рада на примени Локалног акционог плана – вршиће
мониторинг (М) и евалуацију (Е). Тим за МиЕ чине представници – стручна
лица из локалних институција и организација који се непосредно или
посредно баве питањима избеглих и ИЛР, као и преставници корисничких
група овог Локалног плана. Локални савет ће својим Планом рада
дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације Локалног
плана.
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